
UCHWAŁA NR 257/VIII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia w roku szkolnym 2021/2022 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 131 ust. 4-6  w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 - Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria lokalne oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Ziębice: 

Lp. Kryterium Wartość 
punktów 

1. Dziecko, którego obydwoje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący 
dziecko pracuje lub pobiera naukę. 

10 pkt 

2. Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną.  9 pkt 
3. Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin. 8 pkt 
4. Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danej placówki, 

w której funkcjonuje oddział przedszkolny. 
6 pkt 

5. Kandydat mieszka w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział 
przedszkolny.  

4 pkt 

§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1 : 

1) oświadczenie rodzica/rodziców o pobieraniu nauki, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej (załącznik nr 1); 

2) oświadczenie rodzica/rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu powyżej 7 godzin; 

3) oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej wydane przez Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ziębicach. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr 153/VIII/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia w roku szkolnym 2020/2021 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 
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Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach

nr 257/VIII/2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Oświadczenie rodzica/rodziców o pobieraniu
 nauki, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………...

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………………. wydanym przez

 ………………………….

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
lub

- oświadczam, że jestem osobą pobierającą naukę

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
lub

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą
 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………………                                                  …………………………………
    (data)                                                                                          (podpis)
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe nakłada na organ prowadzący
publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego obowiązek podania do
publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i
postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zgodnie z art.
131 ust. 4-6.
W myśl ustawy - Prawo oświatowe do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze
danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami,
Rada Miejska w Ziębicach upoważniona jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na
drugim etapie rekrutacji. Określa ona także dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków
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